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Referat: 
 

Dato:  13/2 – 2021 
Tidspunkt:  13.00 – 15.00 
Sted:  Videomøde  

Tilstede: Anna, Bjarke, Joanna, Lars, Lis, Tenna og Werner 

Afbud fra:  
 

1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 7/2-2021 blev godkendt. 
 

2. Dagsorden blev godkendt uden anmærkninger 
 

3. Formanden orienterede om to mails fra DKK.  
En vedr. projekter om reproduktion og en vedr. naturnationalparker. Formanden har jf 
aftale med ASU lavet et opslag på Facebook hvor opdrættere har mulighed for at 
komme med deres input.  
 

4. Ordinær generalforsamling 2021 
 Dato og sted: 18/4-2021 på Slagelse bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse, jf. 

klubbens vedtægter §11 Stk. 1.  
 Indkaldelse til den ordinær generalforsamling.  

 Deadline for indkaldelse er den 21/2-2021. 
 Tine Kloster spørges om hun vil lave annoncen. Kasserer kontakter med 

Tine. 
 Bestyrelsen indkalder på hjemmeside og FB jf klubbens vedtæger §11 

stk. 2 …indkalder skriftligt til denne med mindst 8 ugers varsel samt 
udsender mail i samråd med DKK.  

 Bestyrelsen bestræber sig på at kunne indkalde til en ordinære 
generalforsamling i uge 7 

 Deadline for indkomne forslag og kandidature til bestyrelsen og Avls- og 
sundhedsudvalget vil være den 28/2-2021, jf. klubbens vedtægter §11 Stk. 3 og 
4.  

 Deadline for udsendelse af materialet til medlemmerne vil være den 28/3-2021 
jf. klubbens vedtægter §11 Stk. 5.  

 Bestyrelsen gennemgik indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Der er 
tvivl om der kan serveres en forfriskning på den ordinære generalforsamling 
pga. Corona-restriktionerne.  Indkaldelsen sendes til webmaster og uploades på 
klubbens Facebook. Formand. 

 Bjarke, Lars og Werner sender deres kandidatur inden den 28/2-2021. 
 Forplejning planlægges på næste møde. 

 Referent – alle skal tænk over hvem kan spørges, referenten får 
kørselsgodtgørelse 

 Indkomne forslag skal behandles. Bestyrelsen skal overveje om, bestyrelsen har 
nogen forslag, som skal indsendes. 

 Gaver: afgået UU-medlemmer, dirigent, referent, afgået bestyrelsesmedlemmer, 
afgået hvalpeformidler  

 GF materiale skal samles– sekretær og formand 
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 GF materiale skal indsendes til Berner Bladet ift deadline  
 Æresnåle – skal der uddeles æresnåle og til hem?  
 Beretninger fra UU, ASU og AKT 
 regnskab 
 kontingent 

 

5. Økonomi (fast punkt) 
 Gennemgang af afstemt regnskab 2021 kasseren 
 kasseren blev færdig med regnskabet  
 overskud ca. 172.000 kr 
 udgifter minimeret  
 kasserne skiver få ord til regnskabet til GF 

 
6. Berner Blad 

 Formanden har talt med Monica om hun vil påtage sig opgaven som redaktør. 
 Monica har InDesign og til skabelonen for Berner Bladet 
 Deadline for materialet til bladet 28/2-2021 
 Korrektur på bladet læses af alle. 
 Deadline for sende til trykkeri skal undersøges. 
 Skal udsendes medio i marts, fordi deadline for udsendelse af materialet til 

medlemmerne vil være den 28/3-2021 
 Indhold: 

Nyt fra bestyrelsen (tematisering af bladet) Formand 
Leder Redaktør 
Fotokonkurrence Redaktør og trykkeri 
Nyt fra Udstillingsudvalget Lars 
Nyt fra Avls- og Sundhedsudvalg og SGS Liste Werner 
Nyt fra Aktivitetsudvalget 
Nyt fra Hvalpeformidleren  
Nyt fra træningspladserne 
Hitlister 
GF-materiale (28/2-2021) 

Joanna 
Sekretær 
Formand 
Formand (Rachelle) 
Sekretær og formand 

 
 Opslag på FB - formand 
 

7. Hvalpeformidler 
 Britta Staugaard har optaget sig opgaven. Formanden og den tidligere 

hvalpeformidler har introduceret hende til opgaven, som består af 
hvalpeformidling og omplacering af hunde. Formanden laver et opslag på FB. 

 
8. Udvalgene (fast punkt) 

 AKT og UU retningslinjer jf. Forretningsorden har bestyrelsen har ansvar for 
retningslinjer og samarbejdsaftaler. Sekretær og formand laver et udkast pga 
Joannas input.  

 AKT annonce 
Vi forsøger, at søge efter nye medlemmer til AKT. 
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Formand kommer med et forslag. 
 

9. Hitlistegaver 2020 
Bestyrelsen har været i dialog med Falke fra omkring hitlistegaver.  
Der er kommet svar fra Falke vedr. hitlistegaver. 
Billederammer kr. 150,00 pr. ramme med tekst. Der er 3 muligheder: 

 
 

 
De 2 tekster er lavet på små metalplader som er påsat rammen, den sidste tekst er guld 
skrift som vil blive sat på rammen som overførings billede, så det kun er bogstaverner 
der er fremme. 

 
Falke regner med at sætte teksten øverst på rammen og spørger til hvad den præcise 
tekst skal være. 
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Bestyrelsen har aftalt følgende: 

 Tekst: "Hitlisten 2020" 
 Rammen skal ligge ned 
 Sort tekst, som er trykt på 
 Er der mulighed for DBSK-logo? 
 Formand taler med UU 

 
10. Dato for næste møde (fast punkt) 

Tirsdag 23/3-2021 kl 19 hos Anna 
Dagsorden: gennemgang af GF materielle (deadline 28/2-2021) 
 

11. Eventuelt (fast punkt) 
 
 


